M.A.M.I. Magyar Motorkerékpár Iskola Érdekvédelmi és Sport Egyesület

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
Bikeracing.hu MK/OB
Termín:
Miesto konania:

19. augusta 2019
Orechová Potôň, okruh SLOVAKIA RING

1. Organizátor:

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
930 01 Orechová Potôň 800
Tel. č. : +421 917 544 227
E-mail : kevicky@slovakiaring.sk

2. Hlavní činovníci:

Hlavný usporiadateľ:
Riaditeľ podujatia:
Hlavný časomerač:
Technickí komisári:
Environm. komisár:
Vedúci trate:
Zdravotné zabezp.:

Peter Kevický
Peter Jakus
Ákos Fehér
tba
Enikő Lukovicsková
Mikuláš Kuruc
Falck a.s.

3. Trať:
Dĺžka trate:
Minimálna šírka:
Prevýšenie:
Počet zákrut:
Smer jazdy:
Platná licencia trate:
Priepustnosť trate:

5.922 m
12 m
6m
14 (pravé 7, ľavé 7)
v smere hodinových ručičiek
FIM Europe Grade A,B
tréning
57
Preteky
48

4. Časový harmonogram:
je prílohou k týmto ZU
5. Príjazd k trati :
Štátna cesta:
Najbližšia obec:
GPS súradnice:

6. Vypísané triedy:
SSP 300
Open 600
Open 100

č. 572
Orechová Potôň (4km)
48° 3'14.00" S
17° 34'14.87"V

M.A.M.I. Magyar Motorkerékpár Iskola Érdekvédelmi és Sport Egyesület

7. Štatút podujatia:
voľné medzinárodné
8. Paddock
Jazdci a tímy môžu vstupovať do paddocku od 18:00 h dňa 18.08.2019 a sú povinní opustiť ho do 19:00 dňa
19.08.2019.
Parkovisko pretekárskych strojov bude umiestnené na hlavnom paddocku v areály SLOVAKIA RING. Vstup a
vjazd do parkoviska pretekárskych strojov bude umožnený výlučne osobám a vozidlám s oprávnením ku
vstupu. V PPS nie je možné nárokovať ďalšie priestory nad tieto parametre. Prevádzkovanie akejkoľvek
podnikateľskej činnosti v celom areáli SLOVAKIA RING je možné výlučne na základe písomnej zmluvy so
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
Všetci účastníci podujatia sú povinní v celom areáli rešpektovať dopravné značenia. V celom areáli je rýchlosť
obmedzená na 30 km/hod. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať v areáli čistotu a chrániť životné
prostredie pred znečistením, opotrebované oleje a ostatné ropné produkty je dovolené vylievať len do
nádob na to určených. Pretekári, súťažiaci a ich sprievody sú povinní uposlúchnuť všetky pokyny
usporiadateľov. V celom PPS a v boxoch platí prísny zákaz vŕtania otvorov do betónu / asfaltu pod hrozbou
pokuty 50 EUR za každú jednu navŕtanú dieru. V PPS platí absolútny zákaz pohybu osôb mladších ako 18
rokov na akomkoľvek dopravnom prostriedku pod hrozbou pokuty 200 EUR. Uložené pokuty je povinný
zaplatiť súťažiaci, ktorého člen teamu alebo hosť sa previnil. Všetci účastníci podujatia sa musia podriadiť
ustanoveniam Prevádzkového poriadku usporiadateľa.
9. Environmentálne nariadenia
Pri športových podujatiach musia jazdci / účastníci používať v prípade tankovania alebo vykonávania servisu
environmentálnu podložku na ochranu pôdy. Táto environmentálna podložka je tiež povinná, keď jazdec
alebo jeho tím požívajú elektrický generátor alebo akékoľvek iné zariadenie s tepelným agregátom. Tieto
podložky musia jazdci / súťažiaci po použití odstrániť.
Je povinné používať podložku pod motocykle a kanistre s palivom resp. olejom pri parkovaní, tankovaní a
opravách! Podložka o rozmere 160x100 cm musí mať vrchnú stranu sorpčnú a spodnú nepriepustnú!
Akékoľvek porušenia Environmentálneho predpisu účastníkom alebo jazdcom alebo osobou, ktorá je
zodpovedná za tím, môžu byť potrestané pokutou alebo vylúčením zo športového podujatia, rovnako tak
jazdec či účastník náhradou spojenou s odstránením škody, ktorá vznikla.
Umývanie motocykla je dovolené len v označenom priestore bez chemických prípravkov. Je zakázané
zakladať voľné ohniská v priestore športového podujatia.
Porušenie environmentálnych nariadení je možné pokutovať jednotlivo do výšky 333 EUR.
10. POHONNÉ HMOTY
Pohonné hmoty je možné zakúpiť v miestnosti Race Office a čerpať na čerpacej stanici v areáli paddocku.

11. POSTAVENIE NA ŠTARTE
V jednotlivých kubatúrach bude postavenie na štarte určené podľa času dosiahnutého v kvalifikáciách.

Orechová Potôň 24.7.2019

Peter Jakus v. r.
riaditeľ pretekov
Schvaľovacia doložka: SMF 64-142/2019, dňa 2.8.2019

Miloš Baláž, v. r.
schválil za ŠK CPM SMF

